
 

Setor segurador registra alta de 16,1% em maio 

As receitas totalizaram R$ 103,7 bilhões nos cinco primeiros meses do ano, sem Saúde e DPVAT 

Em maio, as receitas do setor de seguros voltaram a crescer se comparado ao mesmo 

mês de 2018, registrando expansão de 16,1% (sem Saúde e DPVAT). No editorial da 

nova edição da publicação Conjuntura CNseg, o presidente da Confederação, Marcio 

Coriolano, afirma que “esse ótimo desempenho serviu para elevar a arrecadação 

acumulada no ano até maio para 7,1%, comparativamente a igual período do ano 

passado”.  A receita de todos os ramos - exceto Saúde e DPVAT- somou R$ 103,7 

bilhões nos cinco primeiros meses do ano.  

Na média móvel dos últimos 12 meses até maio, a taxa também evoluiu para 1,5%, 

retomando o viés de alta sobre abril, que ficara praticamente estável (0,1%). “É um 

número importante, porque se aproxima do obtido nos dois primeiros meses do ano, 

após quatro meses de 2018 em que o setor apresentou taxas de desempenho 

negativas,” escreve o presidente.  

Para ele, o mercado continua a apresentar comportamento desigual das vendas entre 

os diversos ramos. De janeiro a maio, o ramo de seguros patrimoniais (do segmento de 

seguros de danos e responsabilidades) vem liderando o crescimento, com 15,7%, 

enquanto os Planos de Riscos (do segmento Cobertura de pessoas) evolui com taxa de 

15,4%. Outro destaque foi o segmento de Títulos de Capitalização que apresenta 

crescimento 11,7% neste ano.  

No segmento de Vida e Previdência, o subsegmento de Cobertura de Pessoas - Planos 

de Riscos, nos últimos 12 meses até maio, a variação foi de 11,3%, seguindo uma 

trajetória de alta consistente.  Os Planos de Acumulação (VGBL e PGBL) registraram 

variação negativa de 5,6% nos últimos 12 meses até maio. Confira o comportamento 

do mercado no link. 

Sobre a CNseg 

A Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde 

Suplementar e Capitalização (CNseg) congrega as empresas que compõem o setor, reunidas em suas 

quatro Federações (FenSeg, FenaPrevi, FenaSaúde e FenaCap). A missão primordial da CNseg é 

congregar as lideranças das Associadas, elaborar o planejamento estratégico do setor, colaborar para o 

aperfeiçoamento da regulação governamental, coordenar ações institucionais de debates, divulgação e 

educação securitária e representar as Associadas perante as autoridades públicas e entidades nacionais 

e internacionais do mercado de seguros.  

http://cnseg.org.br/publicacoes/conjuntura-n9.html
http://cnseg.org.br/publicacoes/conjuntura-n9.html


Mais informações:  

Superintendência - Executiva de Comunicação e Imprensa da CNseg 

Superintendente-Executiva: 

Vera Soares 
Tel.: (21) 2510-7739 
vera.soares@cnseg.org.br  

Coordenação de comunicação e imprensa: 

Neide Fujioka 
Tel.: (21) 2510-7938 
neide.fujioka@cnseg.org.br  

Vagner Ricardo 
Tel.: (21) 2510 7713 
vagner.ricardo@cnseg.org.br  

Cláudia Mara Alcon dos Santos  
Tel.: (21) 2510 7814 
claudiamara@cnseg.org.br 
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